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R E P R E Z E N T A N T O J  .

Argentino. Buenos Alres, Belgrano 825, sinjoro
Miguel, E. Castaneda.

lfistrujo. Wien XII, Erigas*© 38,11/25, sinjoroAlfred Hous r
■{Britujo, London N.4, 64 St.Thomasroad, sinjoro 
» Levlnstone Jenkins.
J ĉeĥoslovaka o Alise I g a . d . Elbe, Tepli tzers t r. 26

sinjoro Ing. Otto Schwarz.
Francujo. Wattrolos [Mordi, 286 rue de I’Unionsinjoro Emile Boone.
^ungarujo. Budapest VITI, Madachstr n-r 4 3 / 6

sinjoro Johano Sturm.
roslavujo. Koprivnica, ulica Lenisce,si njoro 

i I Franjo Sifkorn.
| I Ivujo. Zadavalniai, Daugaillai,s-ro A.Kuoea 
'Nederlando. Utracht, Wee rdz mgel WZ5 6, GHW.Cote 
i Persujo. Sultanabad, sinjoro R. Taherl. 
fpolujo. Bory8law, polujo potok dolny. Dora de

Prercier, sinjoro W. Wrobel.
Rumanujo. Alba-Julia, str. Dorobantilor n-r 19

sinjoro Aleksandru Fridi!.
. Sveda Esp. Lab. FOrbundet, 
Einar Adamson.

:

Svo lujo. GOieborg
sinjoro
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nenomitaj landoj Z E N T A N T O J N.



INTERNACIA KONIĜO DE LA FILATELT STAJ
ORGANIZACIOJ.

La faritaj proponoj on Hang 1924 estas daŭ- 
rlgltaj de la „3und Deutscher Phil. V9rb. d93 
In- und Auslandes Berlin" kaj rezultis provi
zoran regularon.La nomo devas esti ..Union p a 
lataligus universelle." La regularo enhavas 8 
artiklojn kaj 3 konfirmojn kaj nepre estas dis
kutebla, sed lo estas ne komprenebla. Kial 
lnternacia filatelista organizacio portas fran
can titolon? Ĝu la „Bund Deutscher Phil.Verb." 
ne Jam aŭdis lon pri Esperanto?Kial do ne diri 
..Universala filatelista Asocio"? ĉu la fondota 
U.ph.univ. povas ankaŭ mendi proksimume 20-25 
tnterpretistojn okaze de siaj g 'enoralkunvenoj? 
kiel la Ligo de Nacioj?
La prezidanto de la AMIKECO Jam sendis pro

teston rilate al tlu-Cl simpla ajo de la nomi
ta unulg‘0 al ties administracio. Je respondo 
oni devas esti scivola.

*
P O L U S O P O Ĝ T O .

Kiam antaŭ sep Jaroj nordpolusekspedlclo de 
Amundsen estis entreprenota, estis multe da 
personoj, kluj volis fari specialan plezuron, 
sendi al siaj konatuloj, parencoj aŭ eĉ al si 
mem, pokalojn, kluj estis venontaj de la norda 
poluso. La ĉarmo de tiaj kartoj, kiel oni espe
ris, la unuaj, kiuj atingis la nordpoluson, se 
oni estis alvenonta tien, versajne estas tr9 
granda. Kvankam en la nordpoluso ne ekzistas 
poŝtofico, do per stampilo senkcntraŭdire estus 
pruvita, ke la sandaloj vere estus venintaj e L 
la nordpoluso.
La ekspedicio tiam kunprenis multe da portaloj 

kluj estis resendotaj per tiu no kutima pero al 
la skribita adreso.
Tiuj-M kartoj nun. t.e .?% jarojn pli malfrue 

alvenis al la g‘usta ejo. Ili ne atingis la
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nordpoluso!!, sed portas la maloftan stampilon 
„Polbavet"-polusa maro de la plej norda post- 
stacio ^aj en la stampilo la bildon de la ve
turilo, kiu venkis tiom da aventuroj, penoj kaj 
laboroj. Je proporcio al la amaso de kolektan
toj, tluj-ĉi kartoj estas grandaj maloftaĵoj 
precipe dai nur malmulte da personoj sciigas 
pri tia ne kutima forsendmanlero, kaj ankaŭ ia 
daŭreco de pli ol sep jaroj donas al tiuj-ĉi 
sendaĵoj strangan karakteron. Poŝtaĵoj el la ujo 
de la ekbrilanta nordlumo.

La venontaj novaj markoj de Germanujo.
La I an de Aprilo okazis konferenco de Ĉiuj 

oficialaj administracioj de la raarkeldono, In
ter allaj la „Relcbskunstwart“. Oni evitis la 
proponitan eldonon de serioj kun kapoj. Estis 
decidate konsideri Je venonta eldono nur re
prezentaj ojn , laŭtempe.

La valoroj de 3-20 Pfg- portos bildojn de la 
estinta mezklaso kaj la mizero de ia socialren- 
tuloj. La valoroj de 25-45 montros la malriĉecon 
de la senlaboruloj kaj la valoroj de 50-80 la 
nefunkciadon de la komerco kaj arto.

La nunaj markoj kun ekstervldaĵoj estas an- 
stataŭotaj per Halaj kun internaj vidaĵoj, ĉar 
kontraŭ la unuaj oni faris riproĉon, ke iki nur 
reprezentas kolekton de diversspecaj turoj.
La valuro de IM montros la «Villa Dorten" kiel 

perlon je Rejno, la valoro de 2Jt montras la fa
man ,.L0wen8chlofi" de Mtlnchen, [ Eavarujo ĵ, ia 
valoro de 3M montros la bonkonatan „Roeperbahn" 
de Hamburg kaj la valoro de 5M montros la pa
lacon de la «Admiralitato on Berlin.
Espereble tiuj-ĉi novaj markoj estos farataj 

pli bele ol la nuu novaperintaj flugpoŝrmarkoj .
V A R B U  N O V A J N  M E M B R O J N  !
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N O V A  M E M B R O .
47. S-ro F. Silha, oficisto en Loze n-o 250, 

u.Vys.Myta, Ĉeĥoslovakio, intera, unuavice be
lajn vldajkartojn nur kun specialajo,} de ĉiuj 
landoj, po ste pai. de ĉiuj landoj [kun Eŭropanoj 
nur post antaŭa lnterkonsento] reKomendite; plu 
esperantajojn kaj leterojn pri sociaj kaj pro
gresemaj temoj. Respondas akurate kaj nepre. 
S O N Ĝ A S  pri ideala familio de seriozaj ko
lektantoj, sendantaj ĉiam nur specianojn de 
sla tuta lando kaj ne nur I urbo.

K I U  K U N A G A S ?
En dlversaj landoj mi serĉas fotografojn.[an

kaŭ amatorajn] , kiuj interŝanĝas aktualajn vi
datajn iun malgrandaj raportoj publikigotajn en 
ii. revuoj. Prooonoj sub 23 al la admini strado.

E l  m u l t a j  l a n d o j  
mankas al rci ankoraŭ vidajoj de montfervojoj. 
Bonvolu sendi Ilin hfi. afrankltajn. Mi reci
prokos laudegi re. L .Funkon, Delegito de UEA, 

Florinsmarkt 7a,t, Koblenz, Germanujo.
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La sola populare scienca Jurnalo... 
Vere fundamenta lingvo...
Multaj i lustraj oj.. .
I N T E R N A C I A

R A D I O
R E V U O

Organo de la Internacia Radio Asocio.
Je nekredeble malalta prezo: V» dolaro jare. 
Postulu TUJ kontraŭ respondkupono specimene

40-PAĜAN NUMERON
Eldonoj o:E .Chi ron, 40 rue de Seine, Paris Vf-e


